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Nota de Imprensa 
 
 

Músicos portugueses realizam guitarrada no Santander Cultural 
 

 
Luis Barroso e Miguel Luis apresentam música característica de Portugal, no 

próximo domingo, no Átrio. 
 

 
Porto Alegre, 17 de setembro de 2014 – Uma guitarrada vai acontecer no Santander 
Cultural, dia 21 de setembro, às 18h, trazida pelos artistas portugueses Luis Barroso e 
Miguel Luis. A dupla apresenta o gênero tradicional de Portugal, um pouco menos 
conhecido que o fado, mas de grande relevância musical na região. Trata-se de um 
espetáculo em que apenas a guitarra e a viola se encontram. 

A guitarra portuguesa, ou de Coimbra, para quem é da cidade ou nela se deixou 
tocar pela música que cultiva, reina por meio de um espetáculo instrumental numa 
espécie de revisitação da guitarra.  

Luís Barroso nasceu em Lisboa, onde frequentou ambientes de fado e estudou a 
guitarra portuguesa. Além de instrumentista, é professor e compositor e, desde 1996, já 
fez mais de 1.300 apresentações com as guitarras da lendária família Grácio por todo o 
mundo. 

Já Miguel Luís realizou diversas turnês por Portugal e Europa, tem licenciatura 
em Música e mestrado em Ensino Musical na Escola Superior de Educação de 
Coimbra. O show terá a participação especial do cantor João Farinha, também 
integrante do Fado ao Centro, que vai cantar alguns fados, em meio às guitarradas, 
como em Portugal.             
            Luis Barroso e Miguel Luis fazem parte do grupo Fado ao Centro, que esteve no 
Santander Cultural em 2013. 
 
Guitarrada com Luis Barroso e Miguel Luis 
Dia 21 de setembro – Domingo 

Horário: 18h 
Átrio 
R$ 10,00 
Guitarradas/Fado (Portugal) 
 
Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
Dias 27 de setembro – Sábado 
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Horário: 13h 
Sala Multiuso 
Entrada Franca 
 
Ingressos shows 
Programação regular R$ 10,00 
Clientes e funcionários do Santander têm entrada franca 
Sujeito à lotação dos espaços 
Garanta com antecedência seu ingresso para qualquer dia do mês 
Ingressos na bilheteria do local ou pelo site www.ingressorapido.com.br  

Átrio – Rua Siqueira Campos, 1125 
Acesso facilitado a portadores de necessidades especiais 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028  | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br  | www.santandercultural.com.br 
 
Horário de funcionamento 

Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
seg, das 11h às 15h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
não abre aos feriados 
  
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 

 
 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 

 
 

mailto:imprensa@santander.com.br
http://www.santander.com.br/
mailto:assessoria@marielesalgado.com.br
http://www.marielesalgado.com.br/

